














 

 

Dette skal dog beskæres ind således at lastbiler, brandkøretøjer mv. kan komme forbi – dvs. i en højde af 

ca. 350 cm. 

 

                                        

 

Hækken skal placeres i skel, således at grusstien fortsat kan bevare en bredde på 300 cm. 



 

 

Foran hækken skal der holdes rent for ukrudt og lignende. Du må gerne pynte med lave blomster (max. 20 -

30 cm) Hvis blomsterne er højere end dette, skal de bindes ind til hækken, således at de 300 cm fri plads 

mellem hækkene holdes.  

Hækken skal klippes mindst en gang årligt – men du skal hele tiden sørge for at din hæk er klippet ind så 

bredden på 300 cm grussti holdes. (Det kan være nødvendigt engang i mellem at skære hækken endnu 

længere ind, så den har plads til at gro!) 

Én gang årligt går bestyrelsen en ”skidtrunde” og lægger en seddel i postkassen til de medlemmer som ikke 

har overholdt disse retningslinjer. Hvis medlemmet efter endnu en skriftlig advarsel ikke har rettet op på 

forholdene, vil bestyrelsen foranledige at arbejdet udføres på medlemmets regning. 

 

Grusstien: 

Om vinteren har du pligt - som enhver anden husejer - til at holde den del af grusstien som er ud for din 

have, ryddet for sne og is. Du må ikke kaste tø-salt på grusstierne og hvis du kaster grus, skal det være en 

grus iblandet ler. Alternativt kan let udstrøet aske fra brændeovnen modvirke ”glat føre”. 

Du har ligeledes ansvaret for at vedligeholde den del af grusstien som er udenfor din have, dvs. reparere 

huller, samt sørge for at re-etablere stien, hvis den bliver ødelagt ved byggeri, anlægsarbejde, leverandører 

og lign. (evt. kontakt havemanden eller bestyrelsen for nærmere instruktion og materialer). 

Regnen, snerydning om vinteren og trafikken på grusstierne gør at der hele tiden siver grus fra stien og ud 

under hækkene. Derfor er det en god praksis efter du har klippet hæk eller luget, at rive gruset ud tilbage 

på midten af grusstien og fordele det der – Så bevares rundingen på stien og du undgår huller!. 

 

 














